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 ΠΡΟ:  

            1) Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

                 

            2) Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

                

            3) Τπνπξγφ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 

 

            4) Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. ζηελ Διιάδα 

             

             5) Γξαθείν Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  

             

             6) Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ  

               

              7) Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή   

 

 

Αμηφηηκνη θύπιοι Υπουπγοί, αξιότιμοι κύπιοι, 

 Δίλαη γλσζηή ε θαηαζηξνθή πνπ πξνθάιεζε ν ζεηζκφο ηεο 12εο Ινπλίνπ 2017 

ζηε Λέζβν θαη ηδηαίηεξα ζηε γελέηεηξά καο, ην ρσξηφ Βξίζα. Κάζε πξνζπάζεηα 

πεξηγξαθήο ηεο θαηάζηαζεο ίζσο ππνιείπεηαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο ην 85%  

ησλ ζπηηηψλ ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ηεο Βξίζαο έρεη ππνζηεί ζνβαξφηαηεο 

δεκηέο. Απφ ηα 750 ζπίηηα πεξίπνπ  ηα  350 ρξεηάδνληαη αλαθαηαζθεπή θαη ηα 

ππφινηπα κεγάιεο έθηαζεο επηζθεπέο θαη είλαη κε θαηνηθήζηκα. 



2 
 

 Γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ θαηνίθσλ, κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 

αξηζκ. ΓΑΔΦΚ/2641/Α325/18.7.2017,ΦΔΚ Β' 2584/25.7.2017 νξηνζεηήζεθαλ νη 

πεξηνρέο θαη ρνξεγήζεθε ζηεγαζηηθή ζπλδξνκή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ 

απφ ηνλ ζεηζκφ ηεο 12εο Ινπλίνπ 2017 ζε πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Λέζβνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

 ηελ αλσηέξσ απφθαζε, γηα  ηνπο πιεγέληεο ηδηψηεο δελ αλαθέξεηαη αλ γηα 

ηηο επηζθεπαζηηθέο δαπάλεο ησλ νηθηψλ ηνπο ν αληίζηνηρνο ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε 

δαπάλε ή  φρη. Αληηζέησο, γηα ηα αθίλεηα ησλ πιεγεηζψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηελ 

πεξίπησζε 8. ζη΄, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο ίδηαο απφθαζεο, νξίδεηαη φηη ν Φφξνο 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) είλαη επηιέμηκε δαπάλε κόλν όηαλ δελ είλαη 

αλαθηήζηκνο βάζεη ηεο ζρεηηθήο εζληθήο λνκνζεζίαο. Καηά ζπλέπεηα, θαη εθφζνλ 

θάπνην πιεγέλ αθίλεην απνηειεί πάγην ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο,  ζα κπνξεί θαη ππφ 

πξνυπνζέζεηο λα εθπέζεη ν αληίζηνηρνο ΦΠΑ εηζξνψλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ ΦΠΑ 

εθξνψλ ηεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί, ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αίηεζεο 

γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ (ζρεηηθά άξζξα 30, 32, 33 θαη 34 ηνπ θψδηθα ΦΠΑ). ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε αλσηέξσ δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ζα έρεη 

επηβάξπλζε γηα ηηο πιεγείζεο επηρεηξήζεηο κόλν ζηελ ηξέρνπζα ξεπζηόηεηα,  

ζε απηή ηελ επνρή ηεο κεγάιεο θξίζεο πνπ βηψλνπλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιεγέληα αθίλεηα αλήθνπλ ζε πξφζσπα πνπ 

απαιιάζζνληαη ηνπ ΦΠΑ (Ιεξνί Νανί, Φηιαλζξσπηθά Ιδξχκαηα, ΝΠΓΓ, θ.ι.π), ν ΦΠΑ 

ησλ επηζθεπψλ ή αλαθαηαζθεπψλ δελ είλαη αλαθηήζηκνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ν  ελ 

ιφγσ ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε δαπάλε. 

 Όζνλ αθνξά ηνπο πιεγέληεο ηδηψηεο, εάλ ν αληίζηνηρνο ΦΠΑ δελ είλαη 

επηιέμηκε δαπάλε, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε δαπάλε ΦΠΑ γηα επηζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο ή εξγαζίεο αλαθαηαζθεπώλ ησλ ζεηζκόπιεθησλ νηθηώλ ηνπο λα κελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε δσξεάλ θξαηηθή ζπλδξνκή, νύηε ζηα άηνθα δάλεηα ησλ 

ηδησηώλ. Οη εξγνιάβνη θαη νη επαγγεικαηίεο γηα ηηο αληίζηνηρεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

(εθζθαθείο, κπεηαηδήδεο, θηίζηεο, ζνβαηδήδεο, πδξαπιηθνί, ειαηνρξσκαηηζηέο θ.ι.π) 

ζα εθδίδνπλ ηα ηηκνιφγηα επηξξίπηνληαο ηνλ αλάινγν ΦΠΑ 17% (24%- 30% 24%) 

έσο 30.6.2018 θαη απφ 1.7.2018 κε ηνλ αθέξαην ζπληειεζηή 24% ζηνπο 

ζεηζκφπιεθηνπο ηδηψηεο, δεδνκέλνπ φηη ην θαζεζηψο ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ 

ΦΠΑ παξαηάζεθε ιόγσ πξνζθπγηθήο θξίζεο έσο 30.6.2018 ζηα λεζηά ΛΔΒΟ – 

ΥΙΟ - ΑΜΟ- ΛΔΡΟ - ΚΩ (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2859/2000, φπσο απηή 

ηζρχεη απφ 1.1.2018, κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

λ.4509/2017).  

 ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλσηέξσ επηβάξπλζε ζα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηνπο πιεγέληεο ηδηψηεο θαη κάιηζηα ζε απηήλ ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο θξίζεο, κε ηελ 

ηεξάζηηα κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Καησηέξσ παξαηίζεηαη έλαο 

ελδεηθηηθφο πίλαθαο κε ηελ ελ ιφγσ επηβάξπλζε ηεο νηθνδνκηθήο δαπάλεο κε ηνλ 

αληίζηνηρν ΦΠΑ, πνπ δελ ζα είλαη επηιέμηκε. 
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ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΠΙΛΔΞΙΜΗ ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΠΙΚΔΤΗ Η 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΛΔΟΝ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟ 
ΦΠΑ 17%  

(Έσο 30.6.2018) 

ΠΛΔΟΝ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟ 
ΦΠΑ 24%  

(Από 30.6.2018 θαη 
κεηά) 

10.000 1.700 2.400 

20.000 3.400 4.800 

25.000 4.250 6.000 

30.000 5.100 7.200 

35.000 5.950 8.400 

40.000 6.800 9.600 

45.000 7.650 10.800 

50.000 8.500 12.000 

55.000 9.350 13.200 

60.000 10.200 14.400 

65.000 11.050 15.600 

70.000 11.900 16.800 

75.000 12.750 18.000 

80.000 13.600 19.200 

 

 Σα αλσηέξσ ζεκαληηθά πνζά ζα απνδίδνληαη ζην Γεκφζην απφ ηνπο 

εξγνιάβνπο θαη ηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίνη ζα 

ηα εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο ηδηψηεο. 

 Θέηνληαο ππφςε ζαο ηελ αλσηέξσ ζεκαληηθή επηβάξπλζε θαη πεξαηηέξσ ην 

απμεκέλν θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ζηα λεζηά (απμεκέλεο ηηκέο πιηθψλ ιφγσ 

κεηαθνξηθψλ, απμεκέλα εξγαηηθά θ.ιπ), δεηνύκε ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζαο : 

 

 Άκεζε Ννκνζεηηθή Παξέκβαζε, πξνθεηκέλνπ  λα απαιιαγεί ε 

αληίζηνηρε νηθνδνκηθή δαπάλε από ηελ επηβάξπλζε ηνπ ΦΠΑ γηα ηνπο 

ζεηζκόπιεθηνπο ηδηώηεο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ απαιιαγώλ ηνπ 

λ.2859/2000 θαη ηεο νδεγίαο 2006/112/ΔΚ, ιόγσ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη  έγηλε ζρεηηθή λνκνζεηηθή παξέκβαζε κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4375/2016 (πξνζηέζεθε ηειεπηαίν εδάθην ζηελ 

πεξίπησζε β' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ), ζύκθσλα κε 

ην νπνία σο δώξα πνπ, θαη’ εμαίξεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

ίδηνπ Κώδηθα, δελ ζεσξείηαη όηη ζπληζηνύλ παξάδνζε αγαζνύ, λννύληαη 

«θαη ηα αγαζά πνπ παξαδίδνληαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα, 

ζηνπο ΟΣΑ, ζηα ΝΠΓΓ (όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηνπ 

λ.4270/2014), ζηα εθθιεζηαζηηθά ΝΠ, θαζώο θαη ζηα ΝΠΙΓ ή ζηηο 

νληόηεηεο πνπ επνπηεύνληαη από ηνπο παξαπάλσ θνξείο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ πξνζθύγσλ, 

αλεμαξηήησο ηεο αμίαο θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ θαηαζθεπήο απηώλ». 

 

 Δάλ, παξά ηαύηα, δελ είλαη δπλαηή ε λνκνζεηηθή απαιιαγή ηνπ 

αληίζηνηρνπ ΦΠΑ γηα ηηο  ελ ιόγσ νηθνδνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο,  λα 

ηξνπνπνηεζεί ε αλσηέξσ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε, πξνθεηκέλνπ λα 

νξίδεηαη ζαθώο όηη είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε ηνπ ΦΠΑ  θαη γηα ηνπο 

πιεγέληεο ηδηώηεο ηεο Βξίζαο,  πνπ πξνζπαζνύλ ελ κέζσ πνιιαπιήο 

θξίζεο λα μαλαβάινπλ έλα θεξακίδη ζην θεθάιη ηνπο. 
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 Σέινο, εάλ δελ γίλεηαη λα ηθαλνπνηεζεί θαλέλα από ηα δύν παξαπάλσ 

αηηήκαηα, λα είλαη δπλαηή ε επηζηξνθή ηνπ 80% ηνπ  ΦΠΑ  πνπ ζα 

θαηαβάιεηαη από ηνπο ζεηζκνπαζείο ηδηώηεο ηεο  Βξίζαο γηα ηελ 

αλαθαηαζθεπή ή επηζθεπή ησλ ζπηηηώλ ηνπο, εθόζνλ πξνζθνκίδνπλ 

νλνκαζηηθά ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα Πξσηόθνιια 

Απηνςίαο Δπηθηλδύλσο Δηνηκόξξνπσλ Κηηξίσλ (Π.Α.Δ.Δ.Κ.) θαη ηα 

πξσηόθνιια απηνςίαο από ηελ Γηεύζπλζε Απνθαηάζηαζεο 

Δπηπηώζεσλ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ (Γ.Α.Δ.Φ.Κ.). 

 

                                                     Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2018 

 

Με ηηκή 

Οη Αηηνχληεο 

 

                                                Γηα ηα Γ. 

 

    Δπζηξάηηνο Παξάθνηιαο 

                            Πξφεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Βξίζαο 

 

    Κσλζηαληίλνο ηαπξηλφο 

 Πξφεδξνο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Βξηζαγσηψλ Λέζβνπ Αζήλαο 

 

    Νηθφιανο Γθνπγθνχιηνο 

  Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ εηζκνπαζψλ Βξίζαο 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


